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Beizzítottuk a nyarat Halászléfôzô bajnokság
– látványkonyhában

Több száz gyereket és felnôttet vonzott a fáklyás felvonulás, és a tüzes látványosság
Fáklyás felvonulással, máglyagyújtással
izzítottuk be a nyarat június utolsó hétvégéjén. Június 24-én, sötétedéskor, a
Önkormányzat elôtti parkból indult a népes sereg a fáklyákkal a Tóparti parkba,
ahol a Szent Iván éji tûzgyújtást ének és
zeneszóval köszöntötték. Szombaton a

kórustalálkozóval, majd a Múzeumok
Éjszakáján a József Attila Emlékházban folytatódott az izgalmas és játékos
program. Június 26-án Harsányi Gábor:
Csengô-bongó királyság címû zenés mesejáték premierével nyitotta meg a Csukás Színház hatodik évadját.

Nemzetközi Kórustalálkozó
– törzsvendégekkel

A Kárpát-medencei Halászléfôzô Magyar Bajnokság döntôjére a halászlé
készítés mesterei jöttek el több száz kilométerrôl is Balatonszárszóra, hogy részt
vegyenek a legrangosabb versenyen.
Nem csak a kóstolóért volt érdemes ellátogatni a központi strandunkon megrendezett eseményre, hanem mindazért,
amit itt a 35 csapat látvány-konyhájában,
körítésben, terítésben, és táj-kultúrájuk jellegzetességeiben felvonultatott. A Balatoni Régiót, a rendezvény fôtámogatója, a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
képviselte, amely támogatói jegy ellenében 650 adag halászlevet osztott ki. A
rendezvénynek otthont adó Balatonszárszót Balogh Zoltán, illetve Zelei László
halászleve képviselte.
Fantasztikus volt látni, hogy milyen
sokféleképpen készülhet a kiemelkedô
HUGARIKUM, a legklasszikusabb halleves.
A nagy tekintélyû szakemberekbôl
álló zsûrinek azonban dönteni kellett a
minôsítésekrôl. A verseny fôdíját, – a

Munk Erik vette át a vándorserleget Szári
Zsolttól a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.
vezérigazgatójától, az esemény fô támogatójától
Forschner Rudolf által alapított – Nagy
Vándor Díjat Munk Erik vehette át Szári Zsolttól, a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vezérigazgatójától.
(Képes tudósításunkat
a 7. oldalon olvashatják)

Elballagtak a nyolcadikosaink

ôsszel már középiskolások lesznek

A házigazda Soli Deo Gloria Kórus a színpadon
A VIII. Nemzetközi Kórustalálkozót rendezték meg június 25-én a Csukás Színházban. A mindig nagyon jó hangulatú,
vidám összeállítással szereplô budapesti
Eötvös Jubileumi Kórus most már negyedik alkalommal remekel.
A házigazda Soli Deo Gloria Kórus
nyitotta meg a programot. Az egyházi
dalok mellé ez alkalommal filmzenével és
musicalbôl választott slágerrel színesítették a programot Pörneki Anikó énekmûvész vezetésével, Konc-Gállné Gass Emese zongorakíséretével.
A Kispesti Vegyeskar – Gyöngyvirág
változatos összeállítással lépett színpadra,
Borhy Csilla karnagy vezetésével. Az Eöt-

vös Jubileumi Kórus a fôvárosból a kórus
irodalom válogatott különlegességeivel remekelt Balassa Ildikó karnagy vezetésével.
A Lendvai Vita Kamarakórus szomszédaink népdalaival, és spirituálékkal gazdagította a találkozót, Alen Benko vezényletével. Zongorán kísért: Anja Ftičar.
A Seven Houses Gospel Choir (Hét
Ház Gospel Kórus) Gáspár Sándor karnagy vezetésével lépett színpadra.
A vendégek és a házigazdák együttes
kórusa Leonard Cohen: Halleluja címû
dalával, – Pörneki Anikó magyar szövegével és vezetésével zárta az estet, ami
Dorogi Sándor polgármester elismerô
szavaival ért véget.

A legszebb iskolai ünnepet, a ballagást
és az évzárót június 18-án rendezték az
iskolánkban. Szabó Zoltánné Gelencsér
Ilona igazgató asszony így búcsúzott a
ballagóktól:
„Néktek ragyog ma a nap, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág,
Körétek gyûlik szinte a világ,
Elsápadva a messzeségbe néztek,
s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!”
Eljött a nap, az egész évben várva
várt, amikor is búcsút inthettek az általános iskolának. Ma egy meghatározó korszak zárul le életetekben: véget érnek az
általános iskolás évek, véget ér gyermekkorotok. Ha megkérdezitek a hozzátok
közel álló felnôtteket, meglepôdve hallhatjátok, hogy az ember életében

www.balatonszarszo.hu

A legmeghatározóbb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, iskolás korhoz
kötôdnek. Ezekre támaszkodunk, ezekbôl
merítünk egy életen át.
A búcsú, az ünnep egy pillanatig tart
csupán, s tudnotok kell, hogy újabb megmérettetések következnek.
A következô tanévben mindannyian új
közösségbe kerültök, melyet nagyon vártok, de egy kis félelem is lehet bennetek.
Elfogadnak-e, sikerül-e beilleszkednem,
meg tudok-e felelni a követelményeknek?
Remélem igen. Aztán összekovácsolódik az új közösség, mely legalább ilyen
fontos lesz számodra, mint a mostani. S
hogy könnyû lesz majd, nem ígérhetem.
„Az utat meg lehet ugyan mutatni, de
menni mindenkinek magának kell.”
(A folytatást és az iskolai eseményekrôl
szóló tudósításokat a 4. oldalon
olvashatják.)
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Vendégfogadás startra készen
Ha jól utána gondolunk, a tavalyi szezonzárótól készültek az önkormányzat,
a képviselôtestület, a turisztikával és
a kulturális programokkal foglalkozó
szakemberek az idei szezonra. Több
tavalyi ötlet, beruházás, elképzelés
az idén valósult meg. Dorogi Sándor
polgármester foglalja össze, hogy mi
minden újdonság, változás fogadja a
nyaralókat.
– Úgy gondolom, komoly és átgondolt munkával készültünk erre a szezonra, mert a balatoni nyaralás a reneszánszát éli, és talán alig van olyan
magyar család, akik ne vágynának
egy-két hétre a magyar tengerhez. Mivel a képviselôtestület és egy maroknyi
csapat kevés több tízezer ember fogadására, az idén is meghívtam egy
közös beszélgetésre a helyi szolgáltatókat, vendéglátókat és – fogadókat, a
kereskedôket, hiszen valamennyiünkön
múlik, hogy milyen magas színvonalú
szolgáltatást nyújtunk. Sokan komolyan
veszik az elôkészületeket, elmondják
véleményüket, vannak, akik el sem jönnek. Minden esetre mi mindenkit partnerként kezelünk, hiszen közös érdek,
hogy Szárszó jó hírét vigyék.

Az új, panorámás
vendéglôink
Ezen túl apróbb-nagyobb fejlesztések
történtek, amelyek fontos minôségi változást jelentenek. Több éve terveztük,
hogy a Tóparti parkban, ahol számos
közösségi rendezvény van, de a leglátogatottabb helye is a településünknek, legyen egy korszerû vizes blokk,
és ne alkalmi toalettet kelljen felállítani évente. A központi strand területén
elkészült egy új faház, ami egyrészt
a személyzet öltözôjeként és eszközök tárolására szolgál. A teniszpálya

Aki a leghíresebb szárszói lángost szereti, nem mulasztja el felkeresni ezt az új vendéglátó helyet. A Somogyi családi vállalkozás tagjai már nagyon várták, hogy impozáns környezetben szolgálhassák ki a vendégeiket.
területén megépült egy fedett terasz,
amely a versenyek után pihenôhelyként és a frissítôk elfogyasztására kiváló hely.
Hosszú évek erôfeszítése és néha
nem kis bosszúság árán sikerült megépíteni és a szezonra megnyitni a
szárszóiak által már régóta hiányolt
és nagyra tartott vendéglátóhelyet,
amely a Tóparti park északi sarkában
helyezkedik el. Nagy örömünkre sikerült olyan építészeti megoldást találni,
hogy a terasz minden szegletébôl panorámás kilátás nyílik a Balatonra. Ez
nagy kincs számunkra, hiszen ez az
egyetlen olyan parkunk, amely közvetlen kapcsolatban van a tóval.
Nagyon szeretnénk, ha Szárszó egy
virágos „ékszerdoboz” lenne. Szintén
öröm, hogy az idén sikerült bevezetni
a szelektív hulladékgyûjtést. Az elsô,
helyi tapasztaltok kedvezôek, és reméljük, hogy a nyaralóvendégek is részt

Újszülöttek köszöntése
Júniusban azokat a legfiatalabb szárszóiakat
köszöntötte Dorogi Sándor polgármester, akiket a testvérük is elkísért. Az ünnepségen átvették az önkormányzat Emléklapját és a 100
ezer forintos ajándékot.
Bódi Natália
(Bódi Zoltán és Rábai Kitti
kislánya) 2016. április 25-én

Bôhm Flórián
(Bôhm György és Polányi
Veronika kisfia)
2016. május 2-án
Pusztai Arnold
(Pusztai Zoltán
és Pusztainé
Csordás Lenke kisfia,
2016. március 30-án
született)

Születések
Horváth Flóra Anna (Horváth István és Kusiak
Kinga Anna kislánya) 2016. június 13-án született. Egészséget, boldogságot kívánunk!

vesznek ebben az együttmûködésben,
és a kiírt idôpontokban helyezik ki a
mûanyag- és üveges zsákokat.

Tudnivalók
a Szárszó kártyáról
Sok együtt gondolkodás elôzte meg, hogy
belépô jegyet szedjünk a központi strandon. Ezért ott is felújításokat, fejlesztéseket kellett végrehajtani. Például
kerítést építeni,
új játszószereket beszerezni
a gyerekeknek.
Egy millió forintba került például
a kedvelt gyermek-pancsoló
öbölfalának
megépítése. So-

kak megnyugtatására szeretném elmondani, hogy a strand belépôjegyek árából
származó bevételt minden évben a strand
fejlesztésére fordítjuk.
Itt szeretném megjegyezni, hogy
Szárszón több szabad strand is mûködik, amik továbbra is ingyen látogathatók, de azok karbantartására, tisztántartására is áldozni kell.
Nem titkolt szándék vezetett erre az
elhatározásra: növelni szeretnénk az
idegenforgalmi adóbevételt, ami jelentôs tétel lenne Szárszó fejlesztésére.
Ha! Mi sajnos hátrányban vagyunk az
olyan településekkel szemben, ahol a
szállodákban naprakész az elszámolás. Itt 2 ezer, kisebb-nagyobb nyaraló vendégforgalmát lehetetlen követni.
Azt reméljük, hogy a Szárszó-kártya
– amely jelentôs kedvezménnyel jár
a strand-belépô árából, – arra indítja
majd a vendégfogadót, hogy befizesse
az idegenforgalmi adót.
Tehát a szállásadók kapják meg a
kártyákat a két idegenforgalmi munkatársunktól, akik átadják azokat az
információs szórólapokat is, amelyek
tájékoztatást adnak, hogy milyen kedvezményes kulturális, vendéglátói szolgáltatást vehetnek igénybe a kártyával
rendelkezôk.
Remélem, most már minden együtt
van ahhoz, hogy csodálatos nyárban
legyen része minden Kedves Vendégünknek!
Jó idôt és élményekben
gazdag
nyaralást kívánok
a magam és a
munkatársaim
nevében.
Ha
jól érezték magukat,
adják
tovább Szárszó
jó hírét!

Hol épülhetnek új házak?
Balatonszárszó LAKÓÖVEZET fejlesztési koncepciójának kidolgozásakor
olyan összetett megoldásban gondolkodtunk, amelyben az épület és a
zöldterület együttese harmonikus környezetet alkot, a fiatalok és az idôsek
igényeit egyaránt szem elôtt tartva.
Balatonszárszó hangulatos, családi
házas részén, – a helyi szabályozási
tervben – 7-es út – Bartók Béla utca –
Gábor Áron utca által határolt háromszögben, illetve a Bartók Béla utca és
a Fô utca közötti belsô terület szerepel
új lakóövezeti megjelöléssel. A megújuló településrészben változatos méretû,
tájolású és beosztású lakásokat lehet
kialakítani, amely sokak számára elérhetôvé teszi az önálló otthon megteremtését.
A telkek ideális elhelyezkedése miatt
szinte valamennyi kialakítható lakás
napfényes. Az övezeti terv alapján kiépíthetô új utca és telekrendszer révén
kb. 155 telek jön létre, amely az állandó lakosok számának jelentôs növekedését okozhatja, így a helyi fogyasztás
növekedése is várható, illetve további
helyi gazdaságélénkítô hatása is lehet
a beruházásnak. A lakóparkban szinte

mindenki megtalálhatja új otthonát. A
környéken óvoda és iskola fogadja az
ott élô családok gyermekeit. Egészségügyi szolgáltatók is néhány perc sétával
elérhetôek lesznek a társasházakból.
A koncepcióterv kidolgozásakor az
elsôdleges szempont az volt, hogy a
telkeken felépíthetô lakások fiataloknak
és családoknak egyaránt szolgáljanak
majd kényelmes otthonul.
A Balatonszárszói Lakóparkban létesülô újépítésû lakásokhoz is igényelhetô
a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) a Nemzetgazdasági Minisztérium által elôírt feltételek mellett.
Célok: otthonteremtés, a lakhatási
életkörülmények minôségének javulása,
infrastruktúrafejlesztés, energiatakarékosság – energiahatékonyság, modern,
élhetô otthonok létrehozása, lakosságszám növekedés. A projekt csökkenti
a helyi elvándorlást, növeli, javítja az
életkörülményeket, lehetôségeket.
A Hírmondó jelenlegi számának mellékleteként a Lakóövezet kialakításának
koncepcióját ismertetjük.
Várady Tünde Ildikó
fejlesztési koordinátor

AZ A FONTOS HELYISÉG
megépült végre a Tóparti parkban. Sokáig kellett
nélkülözni, a „hernyósor”
lebontása óta. Pedig számtalan rendezvény, esemény,
fesztivál zajlott azóta. Csak
éppen az a bizonyos helyiség hiányzott, ahol a gyerekek, felnôttek a szükséges
dolgukat szaladás nélkül elvégezhették volna. Végre elkészült az a kulturált kis épület, ami nagyon fontos, ahol
százak, ezrek fordulnak
meg egy-egy eseményen.
Mivel azt mondják, a kultúra
itt kezdôdik – azaz a toalettnél – tettünk egy nagy lépést
a színvonal emelése felé. Reméljük, aki „betér”, szintén
vigyázni fog, hogy rendben,
tisztán hagyja maga után
ezt a kulturált illemhelyet.
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Hogyan marasztalják a vevôket?
A Szárszón nyaraló vendégek
olyan színvonalú kereskedelmi ellátást igényelnének, mint
amit otthon megszoktak. Sokan lehet, hogy a nagy bevásárló szuper- és hipermarketek
kínálatát várnák el itt is. A mi
településünk viszont az év 7-8
hónapjában egy 2 ezer lelket
számláló nagyközség. Nyáron
viszont – ha jó az idô – hála
Istennek – vagyunk tízezren
is. Az élelmiszer üzleteinket viszont egyelôre nem tudjuk az
ötszörösére növelni.
Mindennek ellenére megkérdeztünk három üzletvezetôt,
milyen praktikákkal próbálják
megnyerni a nyaralókat, hogy
helyben vásároljanak, és uram
bocsá’ még elégedettek legyenek az árakkal is.
A Platán nevû ABC-ben,
azaz a Nagy boltban Szabóné
Csôsz Éva üzletvezetô és Németh József üzlettársa válaszoltak. Elmondták, hogy a kenyér
és pékáru rendelése nem kön�nyû, hiszen nagyon sok függ
az idôjárástól. A pékséggel

viszont most olyan megállapodást kötöttek, hogy délután is
szállítanak friss, meleg kenyeret. A látrányi húsfeldolgozóból
érkezik hetente két alkalommal
a friss hús. A tarja, a csirke a
legkeresettebbek, de ha egy
nagy összejövetelre marhalábszárra van szükség, – elôjegyzésre – azt is tudják biztosítani.
Szeretnék népszerûsíteni azt
a lehetôséget is, hogy akinek
olyan élelmiszerre, italra lenne
szüksége, amit nem tartanak
ebben a boltban, de a szállító partner egy-két napon belül
biztosítja, akkor meghozatják
a kért terméket.
Ez az üzlet közismerten
a nyaralók boltja. A csemege-pult a legforgalmasabb, a
választékot igazi, kistermelô
füstölt áruval bôvítik. Nagy
hûtôbôl 9 mûködik a boltban,
ami „eszi” az áramot, és a
bérleti díj sem olyan kedvezô,
mint egy kis alapterületû üzletben. Amikor 2-3 évvel ezelôtt
átvették az üzletet, 30 százalékkal csökkentették az árakat,

Akik évek óta név szerint ismerik a vevôiket, – legyen az helybeli,
vagy visszatérô nyaraló-vendég a Coop-boltban: középen Sass Ildikó
üzletvezetô, balról Végh Hortenzia és jobbról Gyöngyösi Melinda

és ezt az árképzést azóta is
tartják.
Ez a cég mûködteti a Pipacs
ABC-t, azaz a Sarki boltot,
ahol azért tudják az itteninél
olcsóbban megvenni a termékeket, mert a méreteinél fogva
kedvezôbbek az üzemeltetési költségei, és benne van a
Coop-üzletláncban.
Közismerten a Cinege ABC,
vagy a 7-es számú Coop bolt vezetôje Sas Ildikó azt mondta el,
hogy a bolt fekvésébôl, – bérlésébôl – származó hátrányokat sajátosan „PR-marketingre”
alapozva, azaz a vevôkkel
való személyes kapcsolatteremtéssel ellensúlyozza. Itt a
„mosoly-csekk”, a családias
hangulat a nyerô. Közismerten
a 7-esen túliak – azaz a helybeliek üzlete a Cinege, de sok
nyaralóval ápolnak nagyon jó
kapcsolatot, akik törzsvevôik
közé tartoznak. Ebbe az üzletbe is hetente két alkalommal
érkezik a friss tôkehús. Azt már
korábban
rendszeresítették,
hogy elôjegyzést vesznek fel,
és bármilyen árut félretesznek
a megrendelônek.
Lehet, hogy az árakkal nem
tudnak versenyezni a nagy üzletláncokkal. Amíg azok egy
kamionnyi árut rendelnek és
osztanak szét, itt lehet, hogy
csak tíz tábla csokit kérnek
egy bizonyos márkából. Itt is
vannak viszont akcióik, amikor kedvezôbbek az árak.
Ki venné a fáradságot –
mondjuk egy éven át – és itt is,
ott is vásárolna – hozzáadná a
benzinpénzt, meg azt az idôt,
amit nem töltött a strandon,
mert elment vásárolni? Na, ez
a valószínûség számítás!

Kiválósági bizonyítványt kapott
a Két Korona Konferencia és Wellness Hotel
A 2014/2015-ös évben, Európai Uniós támogatás keretében megújult balatonszárszói
Két Korona Konferencia és
Wellness Hotel fejlesztési beruházása meghozta a várva
várt sikereket.
A balatoni wellness szálloda 2016-ban elôször nyerte
el a világ legnagyobb utazási
oldala, a TripAdvisor ® Kiválósági Tanúsítványát, mely a
vendégek folyamatos dicséretének és elismerésének jelképét szimbolizálja az utóbbi
egy évben.
A Széchenyi 2020. program keretében megvalósult beruházás elsôdleges célja volt a
hotel színvonalának emelése
és ezzel együtt a vendégek
elégedettségének
növelése,
melyeket a szálloda eredményesen teljesített az elmúlt
idôszakban.
Az utazók értékeléseinek
többségénél kiemelkedô he-

Házhoz megy a reggeli

Zalay Szabó Csilla nagy örömmel mindent elmond a Mesterpékség
kulisszatitkairól
Ki az a nyaraló, aki hajnalok
hajnalán szeret felkelni és sorba állni, hogy friss péksüteményhez, kenyérhez jusson?
Mert egy-két évvel ezelôtt elôfordult, hogy aki nem kelt elég
korán, hoppon, azaz éhkoppon maradt. Azaz, elfogyott a
kenyér, a zsemlérôl, meg más
ínyencségrôl nem is beszélve.
Két éve mûködik a településünkön a Mesterpékség nevû vállalkozás. Házias, kézi formázású

finomságokat forgalmaznak, és
az az „eredeti” ötletük támadt.
hogy a megrendelôknek házhoz
is viszik – ingyenesen – ezeket
a frissen illatozó termékeket.
Kell-e nagyobb gyönyörûség,
mikor a reggeli pirkadatban,
vagy esetleg a hôségben nem
kell egy órát a vásárlásra áldozni! Ezt a szolgáltatást csak a
nagyon nagy településeken a
multik „mûvelik”. De Szárszón
ilyen is van!!

Pompáznak a parkjaink

Különleges virágok tarka kavalkádjában gyönyörködhetünk
Idén a község virágosítását
május közepén kezdtük el. Így
a pünkösdi hétvégére az idelátogatókat már szebbnél szebb
virágágyások fogadták. Majd
folytatva a munkát két hét alatt
az egész település virágba
borult. Közel 32000 tô virág
díszlik a gondos kezek által. A
köz-foglalkoztatott munkatár-

sakat idén is dicséret illeti az
ültetésért és a virágok folyamatos gondozásáért.
A virág ültetés befejezése
után pedig 1500 tô paradicsom illetve paprika palántát ültettek el a balatonszászóiak által felajánlott termôterületekre.
Kertész Adél
koordinátor

A park elôkerült sétaútja

lyen szerepelt a szép, tiszta
és családias környezet, valamint a személyzet kedvessége
és szakértelme, melyekkel a
Két Korona Hotel vendégei a
szállodai szolgáltatások mellett további pozitív élményt
kaptak pihenésük eltöltésekor.
„A rangos elismerésért köszönettel tartozunk vendégeinknek, akik megtisztelve minket bizalmukkal, tovább vitték

szállodánk jó hírét, valamint
köszönjük a szálloda minden
munkatársának a vendégek
magas szintû kiszolgálásában
nyújtott aktív közremûködést.
A Két Korona Konferencia és
Wellness Hotel a jövôben is
azon dolgozik, hogy nagyszerû élményekben részesítse
utazóit és hasonló eredményeket érjen el.” – mondta el Ifj.
Bódi Zoltán, a szálloda egyik
tulajdonosa.

A Polgárôrség vezetôségének ötlete volt, hogy az iskola elôtti parkban „feltárják” a fûvel benôtt kockaköveket. Az akkori diákok
ugyanis még végig tudtak sétálni a járdán. „Elkezdtük a munkát, de
rájöttünk, hogy ehhez nem vagyunk elegen, ezért hívtuk segítségül
a többi civil szervezetet, és a sportegyesületet.” – mondta el Apáti
Kinga, a Polgárôrség vezetôje.
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Elbúcsúztak a nyolcadikosaink
(Folytatás az 1. oldalról)
Ne rohanjatok! Az élet megvár. Vigyázzatok fiatalságotokra, szépségetekre, hamvasságotokra, s adjatok idôt
magatok és a világ megismerésére! – mondta el az életrevaló jó tanácsokkal az igazgató asszony. Majd így folytatta:
Kívánom nektek, hogy ne tévedjetek el, hogy meg tudjatok
felelni az új követelményeknek. Kívánom, hogy az elétek
kerülô nehézségeket le tudjátok küzdeni, s hogy azok megerôsítsenek Benneteket.
Hiszem, hogy az itt töltött
idô nyomot hagyott lelketekben, s remélem értelmetekben
is.
Most, amikor eleresztjük
kezeteket, tudnotok kell, hogy
hiányozni fogtok, s továbbra
is számíthattok ránk, gyertek
hozzánk vissza, amikor csak
szükségét érzitek.

és csoportos mûsorszámok is elhangzottak. Harmincegy lelkes
fellépô közül választották ki a
legjobbakat, akik arany, ezüst
és bronzminôsítést kaptak. A felkészítô tanárok az alsós tanítók
és Vinkler Laura tanárnô voltak.

Fáklyákkal és énekszóval búcsúztak a tanítóiktól, a tanáraiktól
nyolcadikosok
Búcsúzom tôletek pedagógustársaim és diáktársaitok nevében
is Kosztolányi Dezsô szavaival.
„Azt akarom tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.

Osztály diákja kitüntetô címet kapták: Defner
János (1.o), Geiger Balázs (2.o), Krukk Dorina
(3.o), Menyhárt Bianka (4.o), Pacskó Szilvia
(5.o), Puskás Emma (6.o), Végh Viktória (7.o),
Kiss Dorina (8.o)
Könyvjutalmat kaptak: Defner János Ádám,
Kovács Brigitta,Zsombok Levente János, Zsombok Míra, (1.o), Geiger Balázs, Dobos Petra
(2.o), Krukk Dorina (3.o), Korcz Csenge, Kovács Barbara, Menyhárt Bianka, Skálát Júlia,-

Torma LíviaZsombok Ákos,
Vancsakovszki Virág (4.o),
Nagy Zoltán, Pacskó Szilvia,
Szalay Ábel (5.o), Puskás
Emma, Fekete Attila (6.o),
Végh Viktória, Nagy Vivien,
Szalai Petra (7.o), Kiss Dorina, Kálosi Roland, Reichert
Zsófia (8.o).
Iskola diákja :
44 tanuló oklevelet kapott. Kálosi Roland

A családias szalagtûzô
tanár jelenlétében. Az ünnepség kis vendégséggel zárul,
melynek feltételeit a rendezô
hetedikesek szülei teremtik
meg. Köszönjük nekik. Ez már
tekinthetô egy ballagási elôzetesnek. Megható látni tanár
szemmel, hogy ismét szinte
felnôtté vált elôttünk egy generáció, akik csodafrizurákkal,
körömcipôben tipegô nôk és

öltönyös,
nyakken
dôs férfiak lettek.
Menjetek! Találjátok meg
helyeteket a világban! Mi pedig, akik maradunk reméljük
tudtunk segíteni abban, hogy
valóban meg is találjátok.
Karsai Ödön

Sisakot viselek!

Két keréken is sokan járnak iskolába. Fontos a közlekedési szabályok ismerete
Iskolánk mindig örömmel csatlakozik a szabadidôs sportokat népszerûsítô programokhoz, a kerékpározás pedig
különösen népszerû a diákok
körében. Június 2-án a Vuelta
Sportiroda által szervezett „Sisakot viselek” elnevezésû akcióban vettünk részt, melynek

Az iskola könyvtárában 2016.
június 10-én házi énekversenyt
tartottunk. Népdal és könnyûzene kategóriában indulhattak
tanulóink. Az egyéni produkciókon kívül a zsûri és a szép számú hallgatóság örömére duett

Pónik és Minionsok diadala

A tanévzárón kitüntetett diákok

Hagyomány
iskolánkban,
hogy a végzôs diákoknak kis
ünnepség keretében a hetedik
osztályosok a ruházatra tûzhetô szalagot adományoznak.
A meghitt, kedves esemény
minden részletét május 6-án a
hetedik osztályosok készítették
elô és rendezték meg, családias körben a két osztály és a
végzôsöket tanító valamennyi

Éneklô pacsirták

célja a biztonságos kerékpározás hangsúlyozása mellett
a Tour de Hongrie túraverseny
népszerûsítése volt. A sisakviselés szabályairól szóló interaktív összefoglaló után biciklis sisakot, kulacsot és kisebb
ajándékokat sorsoltak ki a
résztvevô gyerekek között. Ez-

után a túrázókat diákokból,
szülôkbôl és tanárokból álló
lelkes kis csapat kísérte végig
településünkön – természetesen két keréken. A résztvevôk
hasznos ismeretekkel és egy jó
hangulatú élménnyel gazdagodtak ezen a napon.
Joós Judit

A Tûzoltóság is partner volt az akadályversenyen
Június 14-én akadályversenyt
rendeztünk, hogy egy jó hangulatú nappal tegyük emlékezetessé a tanévet. Tizennégy
csapat versengett egymással,
reggel 8-kor az iskolától indultak, s délben a Móricz Zsigmond utcai strandon értek célba. Változatos csapatnevekkel
találkozhatott az úton járó:
Szélkirálynô matrózai, Harcos csalamádé, Fülesbaglyok,
Egerészölyv. Az állomásokon
a felnôtteket végzôs nyolcadikosaink segítették. A feladatok
közt szerepelt az egészséges
táplálkozás, környezetünk vé-

delme, kerékpáros ügyességi
verseny, képkirakó, lufi-borotválás, elrejtett kártyák megtalálása. A célnál a siófoki katasztrófavédelem tûzoltóautója
várta a gyerekeket. Vendéglátásról Róza-mama és csapata
gondoskodott
ínycsiklandó
illatú és ízû lángossal, ezzel
kényeztette a fáradt diáksereget. Köszönet ezért a napért
Egry Ágnes védônônek, Bocz
Csillának, Márton Ilonának, a
Mónos szülôknek, a Polgárôrségnek és a szülôi munkaközösség tagjainak, a résztvevô
szülôknek. Jöhet a vakációó!

Zeneiskolai tanévzáró
A zenei nevelésben embert
formáló erô rejlik mondta köszöntôjében Kósiné Koczkás
Magdolna a zenei tagozat vezetôje. Azzal, hogy a gyermek
saját maga is képes valami
szépet teremteni növeli önbecsülését és erôforrásra talál
magában. Részese lehet annak
a kivételes érzésnek, hogy örömet tud fakasztani maga körül
zenei produkciójával, ugyanakkor sokoldalúan fejleszti a
gyermek képességeit és hatással van egész személyiségére.
Ebben a szép és összetett feladatban vesznek részt a szár-

szói zeneiskola zenetanárai is,
név szerint Horányi Ákos trombita tanár, Konc-Gállné Gass
Emese zongora tanár, Kósiné
Koczkás Magdolna hegedû tanár, Márkus Kata fuvola tanár
és Vinkler Laura szolfézs-zeneelmélet tanár a kórus vezetôje.
Egész éves magas szintû munkájukat virággal köszönte meg
a zeneiskola vezetôje. Azután
egy hosszú felsorolás következett az év programjaiból, rendezvényeibôl.
A legjobb teljesítményt nyújtó és legszorgalmasabb diákok
oklevelet kaptak.

Alsós szavalóverseny
Május 19-én rendeztük meg
az alsós szavalóversenyt, melyen 25 tanuló mérte össze
verstudását.
A verseket legszebben tolmácsolók arany oklevelet kaptak. ôk a következô tanulók:

2. osztály: Irázi Koppány,
Geiger Balázs, Dobos Petra,
3. osztály: Huszár Ádám
4. osztály: Sarang-Gulyás
László, Korcz Csenge, Muhammed Jusztina Afrodité,
Vancsakovszki Virág.

Új tanév lesz az idén is: a 2016-17-es ünnepélyes megnyitója
szeptember 1-én, csütörtökön 8 órakor lesz.
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Ballagás és évzáró mûsorok
Óvodánkban a hagyományos
ünnepek mellett jelentôs szerepük van a „Zöld napoknak” is.
Egyik ilyen nap május 10-e, a
Madarak és fák napja. Célunk
a szûkebb és tágabb környezet megismertetése, a helyi lehetôségek kihasználásával. A
gyerekek ezen a napon különbözô tevékenységeken keresztül végeztek környezeti témájú
feladatokat. Képeskönyveket
nézegettek, színeztek és barkácsoltak. Tudatosítottuk bennük
a tiszta levegô, a növények és
az állatok védelmének fontosságát.
Május 17-én és május 18-án
intézményünkben óvodai beiratkozás volt. Védônôi jelzés
alapján településünkön 2013.
szeptember 1-je és 2014. augusztus 31-e között 14 gyer-

Varrogattak a szabadban

Lövey Ágnes csoportvezetô (balról az elsô) a szárszói öltögetôkkel

A ballagó óvodások ôsszel iskolába mennek
vidámsággal teli órákat töltöttek együtt. Bán Gábor volt balatonszárszói lakos az elôzô
évhez hasonlóan meghívta
óvodánk gyermekeit a törökbálinti Izgiland Játszóházba

munka, száz százalékos csoportfeltöltôdéssel.
A ballagás napja nagy esemény volt mindannyiunk életében, hiszen nem csak a nevelési évet zártuk, hanem búcsút

2010 óta Magyarországon is
több csoport települt ki a szabadba, június harmadik szombatján varrogatni. A Szárszói
Öltögetôk az egyik legfiatalabb foltvarró csoport. Meghívtuk a Balaton déli partján
foltvarrással, kézimunkázással
foglalkozó csoportokat, és ismerkedtünk,
tapasztalatokat
gyûjtöttünk, technikákat tanultunk. A kötélkiállításra elhozták

a fenyvesi, a fonyódi, a lellei,
a szemesi és a földvári hölgyek
nívós munkájukat is. Vendégünk
volt Budapestrôl a Foltos MaMok csoport, ôk egy modern
irányzatot képviseltek és nem
a tradicionális patchworkot.
Mindannyian örömmel gondolunk vissza a Csukás Színház
teraszán rendezett napra, és
már gondolatban szervezzük a
következô évi találkozót.

Az év borásza és bora

Egy év alatt is nagyon sok verset, éneket tanultak
mek született. Köszönjük, hogy
a kedves szülôk megtisztelték
bizalmukkal intézményünket és
a 2016/2017-es évre 12 kisgyermeket óvodánkba írattak
be.
Május 19-én délután Pusztai
Zoltán rendôr szervezésében
kerékpáros közlekedésbiztonsági napra került sor a központi
strand bejárata elôtti területen.
Rendôri felvezetéssel az óvoda
elôl indult a biciklis csapat. Az
úton egymásra figyelt gyermek
és felnôtt, és a közlekedés szabályait is gyakorolták, amíg a
célállomáshoz értek. A strand
elôtti területen kiépített közlekedési pálya várta a kicsiket és
nagyokat. A feladatot minden
korcsoportú gyermek maradéktalanul teljesítette. A meglepetés jutalom sem maradt el,
amellyel Pusztai Zoltán kedveskedett a gyerekeknek. Gyerekek, szülôk, dolgozók egy
vidámsággal teli, kellemes délutánt töltöttek együtt. Az óvoda
dolgozói köszönik Pusztai Zoltánnak és a polgárôröknek a
rendezvény lebonyolításában
való közremûködést és köszönjük Dorogi Sándor polgármester úrnak a finom italt, amellyel
az óvodásokat megörvendeztette.
A gyermeknapot az óvoda kirándulással ünnepelte.
A Pillangó csoportosok a
szabadidôparkban játékkal,

Pusztai Zoltánt jól ismerik a gyerekek, ô szervezte a KRESZ-tanfolyamnak is beillô kerékpáros
ügyességi gyakorlatot

egy kellemes délelôtt eltöltésére. A Méhecske és a Katica
csoport a szülôkkel közösen
élt a felajánlott lehetôséggel.
A gyerekek egy felejthetetlen,
élményekkel teli gyermeknapi kirándulásról tértek haza.
Óvodánk a nemes és szép
gesztusért Bán Gábornak a
nevelési-oktatási év befejezésekor az „Év adakozója” címet adományozta.
Falusi népi szokásaink egyike a májusfa állítása és annak
kitáncolása. Segítôkész apukák jóvoltából (Kadácsi István,
Geiger Tamás, Nagy János,
Prandóczki János) a tavaszi
újjászületést is jelképezô májusfa kitáncolására került sor
június 3-án délelôtt az érdeklôdô szülôk részvételével. Köszönetünket fejezzük ki Jakab
Lászlónak, aki a jó hangulatunkról gondoskodott.
Délutánra a középsô csoportosok szülei ünnepi díszbe öltöztették az óvodát az évzáró
és ballagó ünnepségünkre.
Elérkeztünk a 2015/2016os nevelési-oktatási év befejezéséhez. Ebben a nevelési évben
a beíratott gyerekek létszáma
52 fô volt. 14 nagycsoportos
kisgyerek kezdi meg iskolai
tanulmányait, a többi kis óvodásunkat pedig visszavárjuk a
következô nevelési évben is.
Szeptembertôl két csoportban folyik majd a nevelô-oktató

vettünk az iskolába készülô
óvodásainktól is. A ballagó
gyerekek életüknek meghatározó szakaszához érkeztek,
elhagyják a mesék, játékok birodalmát. Testben és lélekben
alkalmassá váltak az iskolai
életre. Hatalmas változás elé
néznek, hiszen kötelességeik
lesznek. Piros pontokban, sikerekben gazdag iskolai éveket
kívánunk nekik.
Köszönjük fenntartónknak
Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának, a képviselôtestületnek, polgármester
úrnak a támogatását, hogy biztosították intézményünk zavartalan mûködését.
Tavaly új kezdeményezésként indítottuk útjára, hogy
elismerjük az intézményünket
támogató „év adakozóját” és
ebben az évben az „év apukáját”.
Az „Év adakozója” címet
Fekete János alpolgármester
úrnak, Tefner Tibor képviselô
úrnak és Bán Gábor úrnak
adományoztuk. Az „Év apukája” címet Kadácsi Istvánnak
adtuk. Az óvoda dolgozóinak
megköszönöm a nevelési év
során végzett felelôsségteljes
munkáját, és minden kedves
kollegámnak szép nyarat kívánok!
Gyurcsekné Prekáczka
Etelka
intézményvezetô

Településünk borversenyén 39
helyi és környékbeli borosgazda
minôsítette a múlt évi nedût, amin
szép eredményeket értek el. Az
Év Borásza díjat Gamauf Béla
vehette át, kiváló borai elismeréseként. Az év bora: Szincsák
István Rajnai Rizling bora lett. A
borverseny nívóját Wolf Sándor
borászati felügyelô borbemutatója gazdagította, aki négy
– Balatonboglári Borvidéket
képviselô – borászat különlegességeit mutatta be a szép számú
közönségnek, – mondta el Nagy
Zoltán szervezô.

Fonód Ferenc
– kitüntetése

A kitüntetett szerint a somogyi
gazdaság fejlôdéséhez nélkülözhetetlen a közlekedés
átfogó korszerûsítése, ezen
belül is a 67-es út modernizálása. Gratulálunk a rangos
szakmai elismeréshez.

A VASÚTI pálya
felújítása
Újsághír: Fonód Ferenc, a balatonszárszói Vonabisz Kft.
ügyvezetôje kapta Somogy
megye mérnöke díjat, amelyet a megyei mérnöki kamara áprilisi közgyûlésén vett át.

megkezdôdött a tavasszal a
balatonszárszói vonalszakaszon is. A munkálatok a nyári
turista szezonban szünetelnek, és majd szeptembertôl
folytatódnak a korszerûsítési
munkálatok.

Vizuális barangolás
Az érzékelt világ címmel nyílt
meg Virág Lajos – Vizuális
barangoló és Fényvadász – a
Gyôri Fotóklub Egyesület tag-

jának képeibôl június 17-én az
a tárlat, amely az Önkormányzat aulájában tekinthetô meg
július 15-ig a hivatal nyitvatartási idejében. A kiállítást
dr. Lövey László nyitotta
meg, aki Vehovcsis Zsókával együtt, mint vendégkiállító is bemutatkozik.
Kiállítók és fotósok a kiállításon: dr. Lövey László,
Balázs Zoltán és Virág Lajos
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A Nemzeti Összetartozás Nyugdíjasok gálája
Napján
A „Nemzeti Összetartozás Napja”, a Trianoni Emléknap jegyében
és tiszteletére, a település központjában, a Hôsök terén ünnepi Megemlékezést tartott az önkormányzat és a Nyugdíjas Klub. A Dalkör
tagjai énekkel, Vígh Magdolna verssel emlékezett, majd közösen
megkoszorúzták az Elsô Világháborús Emlékmûvet.

„Máig fájó seb az egész magyar nemzetnek Trianon. 96
évvel a békediktátum aláírása
után még mindig összeszorul
a szívünk a hazánkat ért példátlan igazságtalanság láttán. De ennek a napnak nem
az a célja, hogy a sérelmeket,
veszteségeket felelevenítsük,
hanem az, hogy tanulva a
történelem fájó pillanataiból,
tudjuk együtt egymás kezét
megfogva a jövônket építeni. – mondta az ünnepélyen
Koncz Gáll László református
leszkész. – Gyógyulásról csak

akkor beszélhetünk, ha begyógyultak a sebek. Nagy terhelést kapott a Magyar Nemzet
a történelemben. Ránk igaz a
mondás, ami nem pusztít el,
az megerôsít. Most, amikor
Európa tele van új kihívásokkal, tudjunk belekapaszkodni
gyökereinkbe,
összezárni,
egymásra támaszkodni, megerôsödni abban, hogy kik vagyunk, hová tartozunk, mert
csak így maradhat meg nemzetünk az Isten segedelmével.”
– fejezte be ünnepi beszédét a
Tiszteletes Úr.

Házasságot kötöttek:
2016. április 22-én Szôke András és Lipták Csilla
2016. április 28-án Dr. Jobbágy Tibor Ferenc és Gyollai Edit
2016. április 29-én Baranyi Róbert és Szántó Ildikó Beatrix
2016. április 30-án Bognár László és Porcsa Katalin
2016. április 30-án Gyöngyösi Sándor és Illés Csilla
2016. május 7-én Hegedûs Attila és László Henriett
2016. június 11-én Dr. Szigeti Szabolcs és Czudar Kata
Sok boldogságot kívánunk!

A Somogy megyei Nyugdíjas klubok és Egyesületek már sok éve megrendezik a kistérségi gálájukat. Május 21-én a Kelet-Balatoni Kistérségi
bemutatón vettünk részt Balatonföldváron, a Bajor Gizi Mûvelôdési Házban, hét szomszédos
településsel együtt.
A repertoárban volt régi néptánc, angol
keringô, pom-pom – és country tánc, valamint
népdalok, nótacsokrok és sok, szívet melengetô
szép, és még szebben elôadott vers. A szárszói
klubunk nótacsokorral, néptánccal és két verssel
gazdagított a mûsort.
Az elôadásokat 3 tagú szakmai zsûri véleményezte, illetve adott a további felkészüléshez
szakmai tanácsot. A 8 mûsorszámot a Kistérségi
Énekkar összeállítása zárta: ifjúkorunk slágereivel és a Nyugdíjasok Himnuszával.
Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Stikel
János, a Nyugdíjasok megyei szövetségének elnöke, és pár település, – köztük Balatonszárszó

A szárszóiak a földvári gálán
– polgármestere is. Mindannyian jól éreztük magunkat, jó volt találkozni a szomszédokkal. Köszönet a házigazdáknak a kellemes környezetért,
a nagyon jó szervezésért. A fellépésért elismerés
illeti az elôkészítésben, a betanításban résztvevôket, és az egyéni és csoportos szereplôket.
Bán Tiborné
a Balatonszárszói Nyugdíjas Klub

Koronás királyok – „Koronás” költôk Süsüvel gyerekeket
szórakoztattak
a siófoki regattán

Balról dr. Csorba László, dr. Almacth Ottó és dr. Habsburg György
Június 10-én egy József Attilához kapcsolódó történelmi,
irodalmi rendezvény keretében
Balatonszárszóra érkezett dr.
Habsburg György nagykövet,
IV. Károly király unokája és dr.
Csorba László, a Nemzeti Múzeum fôigazgatója, dr. Almacht
Ottó, A Szárszóért, a városért
Alapítvány kuratóriumának elnöke meghívására. A Koronás királyok – „Koronás” költôk
címû esemény központi témája,
József Attila költônk és nôvére,
„Etus” elsô gyermekkori nyaralása volt. A József testvérek utolsó

királyunk IV. Károly gyermeknyaraltatási akciója keretében
Abbáziában (ma Opatija) látták
meg elôször a tengert. Ennek
kapcsán, valamint egy történelmi áttekintés keretében az egykori Monarchiáról, a dualizmusról, a dunai konföderációról és
még más aktuális témáról beszéltek. A telt házas rendezvényen
a látogatók (helyiek, és távolról
jött diákcsoportok) nem csak
történelmi tényekkel, hanem személyes jellegû információkkal is
gazdagodhattak vendégeinkrôl.
Matkovics Diána

A Nemzeti regatta mintájára
nagyszabású, két napos vitorlás versenyt szervezett a Balatoni Hajózási Rt. a balatoni
hajózás megindításának 170.
évfordulója alkalmából, Siófokon, június 11-12-én. Erre az
eseményre hívta meg a Turizmus Zrt. településünk turisztikai
menedzserét, hiszen köztudomású, hogy a gyermek-programok rendezésében éllovasok
vagyunk. A feladatunk az volt
– mondta el Némethné Szabó
Magdolna, hogy Jáger Viktorral – természetesen Süsü jelmezben – és Németh Klaudiával a
kicsinyek, a családosok szórakoztatásáról gondoskodjunk.
Persze, magunkkal vittük Balatonszárszó összes nyári ajánlatát, ami mind el is fogyott.

Néptáncosaink az ôrségben és Budapesten
A Szárszó Néptáncegyüttes
második alkalommal kapott
meghívást az ország nyugati
fertályába, az ôrségi V. ôrállók Napja rendezvényre, amelyen nagy örömmel vettünk
részt 2016 Pünkösd ünnepén,
május 14-15-én. Az ôrség ízeit, arcait és harcait bemutató
eseményen több alkalommal
is bemutathattuk mûsorunkat
a fesztivál színpadán. Felejthetetlen élményt jelentett számunkra a híres erdélyi Szászcsávási Zenekarral rögtönzött
közös ének és tánc a Szalafô
– Pityerszeri Skanzenben.
A VI. Magyar Világtalálkozó keretében május 22-én
hagyományos „Falusi lagzi”
bemutatására került sor – a

Leicht Károly és Leicht Károlyné Babodi Erika, Fodor László és Fodorné Élô Andrea a hagyományôrzô „falusi lakodalomban”
lánykikéréstôl az esketési
ceremónián át a menyas�szonytáncig – egy különleges
környezetben, a budapesti Lur-

dy-házban, amelyen a Szárszó Néptáncegyüttes négy
táncosa is részt vett.
Dancsecs Klára
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Halászléfôzô magyar bajnokság döntôjén
Éremesôvel zárult a Kárpát-medencei Halászléfôzô
Magyar Bajnokság döntôje Balatonszárszón. Átadásra került 18 bronz,10 ezüst és 5 arany minôsítésrôl
szóló díj.
A Kárpát-medencei Halászléfôzô Magyar Bajnokság
döntôje, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség védnöksége és az Emberi Erôforrások Minisztériuma, dr. Hoppál
Péter államtitkár úr fôvédnöksége mellett, Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata
és a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. közös rendezésében valósult meg.
A történelmi Magyarország
minden térségébôl olyanok
érkeztek a jeles szakmai vetélkedôre, akik korábban különféle halászléfôzô versenyeken
bizonyítottak, s mint legjobbak
méltóan képviselték tájegységüket, a kiemelkedô hungarikum készítésének versenyén.
A versenyre 35 csapat nevezett, a Kárpát-medence min-

den magyarlakta területérôl.
Jöttek Kárpátaljáról, Erdélybôl,
a Vajdaságból, Szlovéniából,
Lendváról, Horvátországból,
valamint a hazai „vizes” régiókból, úgy mint, Duna, Dráva,
Kôrösök, Tisza, Balaton.

Zsûri tagok egy csoportja balról jobbra: Garaczi János – séf, Tanyacsárda igazgató, Forschner Rudolf mesterszakács, az Elsô Magyar Fehérasztal Lovagrend alapítója, Horváth Dezsô gasztronómiai
szakíró, Lukács István háromszoros Oscar-díjas mesterszakács –
zsûri elnök és Tóth Imre – gasztronómiai szakértô

A Nagy-Ho-Ho-Horgász – Tumbasz Rozália versenyzô Vajdaság Régió – Szerbia

Csóti Zoltán – Al-Tisza Régió –
Szeged

Bárány Csaba – Vajdaság Régió –
Ada – Szerbia

Biró Antal Al-Duna Régió – Baja – Bajai Jópofa Srácok

Hegedûs Csaba – Al-
Duna Régió – Mohács

Dunavkinje-zenekar Mohács

Molnár Mónika – Horvátország
Régió – Várdaróc (Laskó)

Gyuricza József – Törpeharcsa –
Muravidék Régió – Szlovénia – Kót
(Gyuricza József középen, Ragoncsa Ferenc és Gasparics Gyôzô)

Hasanovic Dávid – Vajdaság
Régió – Bezdán – Szerbia

Fekete Áron – Balaton Régió
– a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. – lellei tógazdaságának vezetôje

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Imre Zoltán – Erdély Régió –
Nagyvárad

Juhász Miklós – Kárpátalja Régió – Csap

Sipôc Árpád – Sipôc Csárda –
Horvátország Régió – Csuza

Rátvay László – Felsô-Duna
Régió – Szigetcsép – elCSÉpelt
Szakácsok

Stanka Gábor – BHZRT – a bugaszegi horgásztó vezetôje közremûködésével készült az 500
adagos halleves

Szalai János (DUDA) – Felsô Tisza Régió – Tiszacsegei Halászcsárda

Tumbasz Rozália – Vajdaság
Régió – Gombos – Szerbia –
(Tumbasz Rozália fôszakács
középen)

Karakas János – Kôrösök Régió
– Szeghalom

Kárpát-medencei Halászléfôzô Magyar Bajnoksádg döntôje – Mohács
Az oldalt írta és összeállította: Várady Tünde Ildikó
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Karate:

Szép gyôzelmek a tatamin
Április 23-án rendezték meg Budapesten az V. Erzsébet Kupát, ahol
nyolc ország 250 versenyzôje között tatamira léptek a szárszói versenyzôk is.
Az alábbi eredmények születtek
: Simon Boldizsár 16-17 éves kata
bronz -, Susóczki Richárd 14-15
éves kata bronz-, 16-17 éves kata
ezüst -, Szekér Bálint 16-17 éves
kata arany-, 18-21 éves kata arany
érem.
A budapesti Láng sportcsarnok
adott otthont ismét a Shito ryu országos bajnokságnak, mely ezúttal nyílt
volt, tehát más stílusok versenyzôi is
részt vehettek a megmérettetésen.
A több mint húsz klubot és közel
négyszáz versenyzôt felvonultató vi-

adalon a Balaton Budo versenyzôi
igazán szép eredményeket értek el:
Nagy Rebeka 7éves kata bronz-,
kumite ezüst-, Susóczki Richárd kadet kata bronz-, Simon Boldizsár
kadet kata bronz- ,kumite bronz-,
Szekér Bálint U-21 kata ezüst -, junior kata ezüst -, Simon Zoltán +30
kata arany-, kumite ezüst érem.
Zalaegerszegen rendezték meg
május 14-én a Haru Kupát, ahol
15 klub több mint kétszáz versenyzôje mérette meg magát.
Eredményeink: Simon Dorottya
12-13 éves kata bronz-, Susóczki
Richárd 14-15 éves kata arany
érem.
Szintén május 14-én rendezték
Százhalombattán a Batta Kupa el-

nevezésû Nyílt Fudokan Országos
Bajnokságot, ahol 14 klub közel
250 versenyzôje küzdött a dobogós helyezésekért.
A Balaton Budo csapata egy
kisebb „kontingensel” képviseltette magát, az alábbi eredmények
születtek: Simon Zoltán felnôtt kata
arany-, kumite ezüst-, Simon Boldizsár 14-15 éves kata arany-, kumite bronz-, Kálosi Roland 12-13 éves
kata arany-,kumite arany-, Szekér
Bálint junior kata arany érem.
Június közepén Szlovákiába látogatunk, a Shito európa bajnokságra, majd július elején tartjuk
hagyományos edzôtáborunkat.
Somogyi Péter
edzô

Mozgalmas
focis tavasz

✟ Gyászközlemény
Toronyi Istvánné (Schmidt Erzsébet)
2016. február 26-án
Kemper Jenô 2016. március 27-én
Horváth János 2016. április 29-én
Dr. Jobbágy Tibor Ferenc 2016. május
6-án
Jakab Andrásné (Hajdú Éva) 2016. május 11-én húnyt el.
Részvétünk a gyászoló családtagoknak.
Két-három évtizeddel ezelôtt Szárszón virágzott a kézilabda-élet.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Dr. Lövey László,
Grazsyna Kusiak,
Szõke György,

Várady Tünde Ildikó,
Vinkler Gábor

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet
szarszoihirmondo@gmail.com

Labdarúgás:
Véget értek a bajnoki pontvadászatok minden korosztály számára. Csapataink a következô helyezéseket érték el:
felnôttek/megyei ii. Osztály/: (14 csapat)
12, Nkse b.Szárszó
26
5-4-17 40-68
-28
19 pont
U-19 ifi /megyei ii. Osztály/: (14 csapat)
2, Nkse b.Szárszó
26
20-2-4- 128-19 +109
62 pont
U-16 serdülô /sió csoport/: (8 csapat)
4, Nkse b.Szárszó
20
5-2-13 51-167 -116
17 pont

Megpezsdült a fiatal labdarúgók élete az EB-sikereinknek köszönhetôen. Számos csapat mérkôzött nálunk is az
elôbbre jutásért. A legsikeresebb a 2015/2016-os bajnoki
évben 4. helyezett U/16-os csapata. A képen : Kemény
Gábor, Balatoni Bálint, Hegyi Ákos, Somogyi-Vígh Péter,
Hegyi Alex (csapatkapitány), Nagy Richárd, Kulik Bence,
Szirom Márk, Sziágyi Árpád, Takács Dávid, Kovács Norbert, Mihályi Bence, Pete Ádám, Agócs Attila (edzô), Harmath Imre (Egyesületi Elnök).
Öregfiúk /északi csoport/: (10 csapat)
5, Nkse b.Szárszó
18
9-1-8
52-59
-7
28 pont
Nôi kispályás felnôtt csapat /északi csoport/: (5 csapat)
5, Nkse b.Szárszó
8
0-0-8
9-73
-64
0 pont
(Megyei összesítettben kilencedik hely)
Az u-19-es ifi csapatunk idén is dobogós lett! A második helyen végeztek, tehát ezüst érmet szereztek! Gratulálunk a csapat valamennyi tagjának és edzôjüknek, Pamuki Zsoltnak! Köszönet támogatóinknak! Külön köszönet a Dorogi
Sándor vezette képviselôtestületnek, valamint tao-s támogatóinknak: Aradi és
Berecz házaspárnak! Kellemes nyarat mindenkinek! Hajrá szárszó!!!

HEAD KUPA – Szárszón
A világ legnagyobb sportszergyártó
cége támogatásával a Balatonszárszói
Tenisz Klub rendezett június 17-19 között egy páros teniszversenyt három
korosztályban. Huszonhat páros nevezett, remek, színvonalas mérkôzéseket
játszottak. Jelenlétükkel megtiszteltek
többek között a HEAD hazai képviselôi;
Nagyiványi György és Tamás, Tóth Etre,
a többszörös korosztályos nemzetközi

bajnok; Fehér Zoltán, Rozgonyi György
sokszoros válogatott jégkorongozó és
még sokan mások! A mérkôzések után
együtt néztük a Magyar válogatott mérkôzését a pár hete önkormányzati támogatással felépített teraszon!
Az eredményhirdetéssel egybekötött
vacsorán több, mint százan jelentek
meg, ahol Dorogi Sándor polgármester
is köszöntötte a kupa résztvevôit.

Vicha Attila szervezô (balról) Nagyiványi
Tamással

Asztalitenisz:

Ezüstérmes a férfi csapatunk
Férfi csapatunk ezüst érmes lett a Somogy Megyei Bajnokságban, a díjakat az éves közgyûlésen adják át.
Megyei körversenyeken elért eredményeink:
Kacsógép Kupa Taszár:
Nôi egyéni:
l. Lipót Krisztina
2.Király Andrea
3. Herczegné Harcsa Erzsébet
Férfi egyéni:
3. Fehér András, Tóth László
Vegyes páros:
2. Fehér András – Király Andrea
3. Tóth László-Lipót Krisztina
Megyei Körverseny, Lengyeltóti:
Nôi egyéni:
2. Lipót Krisztina,III. Király Andrea
Nôi páros:
1. Lipót Krisztina-Király Andrea
Férfi páros:
3. Fehér András-Tóth László

Vegyes páros:

1.Tóth László-Lipót Krisztina
2.Lomnici Attila (Taszár)
- Király Andrea
Országos Veterán Ranglista verseny,Celldömölk:
70-74 éves korcsoport:
Férfi páros:
3.Hüvösvölgyi Péter-Bodor Lajos
(Szolnok).
Utánpótlás körverseny, Siófok:
10 év alatti fiú egyéni:
1. Kozák Áron
12 év alatti leány egyéni:
2. Gyetvai Laura
		
3. Irázi Rebeka
A szakosztály júliustól az edzéseket a Mûvelôdési Házban
tartja.

